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Iruzkina: 
 
Profetearen berba adore-emoileak entzun dauzanak, 
eta hondamen egoeran egon gura ez dauanak aurrera 
itxaropenez begiratu baino, Paulori jaramon eginda, 
aldiak, egoerak eta uneak aztertuko ditu, eta euretan 
zelango zintzotasuna eta ahalegina eskatzen jakozan 
bilatuko dau. 
 
Jesusi jaramon eginez, bata hartua eta bestea bertan 
itzia izango dala onartuz, lanean jarriko da; besteak 
ustelkerian bizi dirala ikusi arren, bere eredua emon 
gura izango dau; merezi dauala uste izango dau; bere 
esku dagoana emon behar dauala uste izango dau… 
 
Hainbeste arazo daukaguz, senideok, gizarte mailan, 
Eliza mailan, eta baita bakotxak bere familian ere… 
inori leporatuko deutsogu errua, eta ezer egiterik ez 
dagoala uste izango dogu? Ala, egoerea hobetzeko, 
bakotxaren lana eta zintzotasuna behar dirala-ta, uste 
Jainkoagan jarri, hari argi eta adore eskatu, eta nor-
berenetik emoten ahaleginduko gara? 
 
Aldi barri honek aukera barri bat emoten deusku: za-
harra alde batera bota, aurrera begiratu, eta itxaro-
penaz lan egiteko aukerea. ez daiguzan bilatu errudu-
nak, eta bai, alderantziz, lanerako eta zintzotasune-
rako ereduak. Abendualdiko Liturgiak aurrean jarriko 
deuskuz. Adi! 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 

Jaunartzerako abestia 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 
 
 
…/.. 
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Jauna / pozez goretsi daigun.  # BEDEINKATUA 
JAUNGOIKOA JESUKRISTO GURE JAUNAREN AITA. 
 
Abenduko koroiaren inguruan 
 

Itxaropenezko mezuak entzutea, eta gogo jau-
siak adoretzea behar doguzala emon daigun adi-
tzera Abendu Koroiaren lehenengo kandelearen 
bizteaz, gogotsu abestuz: 
 
Koroiaren inguruko abestia 
 

 
 

 
Damu-otoitza 
Besteak errudun eta geure burua garbi ikusteak urrundu gein-
kez itxaropenetik, zer eginik ez dagoela uste izanik. Egin dei-
ogun dei Jainkoaren errukiari: 
—Jesus Jauna, egiazko berbea. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, bizikera Jainkoari eskeinia. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki aske eta askatzailea. Erruki, Jauna. 
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loturik ez gagozala ere, ustea Jainkoagan jarrita 
dogulako. izan daitela gaurko limosnea benetako 
ezaugarria: biztu daigula alkartasunezko argia. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Esker onez, uste osoz eta itxaropenean jo dai-
gun aldi barri bat hastea emoten deuskun Jain-
koagana, eskale: 
 
—Zigorrik handienak jasaten dabezanen alde: 

luzarora barik izan daien behar daben lagun-
tzea, senide guztion alkartasunetik, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Profetearen hitza iragarten dauan Eliza honen 

alde: etsipenean dagozanengan benetako itxa-
ropenaren izpiak biztuazo daizan, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Kalte guztien errua inori leporatzen deutsenen 

alde: merezi dauala-ta, eurenetik jarteko 
gauza izan daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Emakumeen alde: bardintasunaren aldeko eu-

ren burrukan aldakuntza itxaropentsuak ekarri 
deiguezan beste guztioi ere, eskatu deiogun 
Jaunari. 
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Nire anaia eta lagunakaitik, 
hau dinot: «Bakea zugaz». 
Jaunaren, gure Jaunaren, etxeagaitik, 
ondasunak opa deutsudaz zuri. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Hauxe da Profetearen ikuskaria, edonork euki ezin daikena: 
urak itsasora doan lez doaz herrialdeak Jainkoagana; Jain-
koak adoretzen dauzala horretarako. Ipini daigun geuretik 
ontasun bideari eutsiz. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 2, 1-5) 
Isaiasek, Amosen semeak, Judari eta Jerusalemi buruz izan-
dako ikuskaria: 
Azken egunetan, Jaunaren etxea dagoan mendia 
mendi guztien buru ezarriko dau Jaunak, 
muino guztien gainetik jasoko da; 
nazino guztiek hara joko dabe 
eta herri asko joango da bertara, esanez: 
«Zatoze, igon dagigun Jaunaren mendira, 
Jakoben Jainkoaren etxera: 
Berak erakutsiko deuskuz bere bideak, 
eta gu Haren bidezidorretan ibiliko gara; 
Siondik urtengo dau-eta legeak 
eta Jerusalemetik Jaunaren berbeak». 
Berak epaituko ditu nazinoak, 
auzira ekarriko herri guztiak. 
Golde bihurtuko dabez ezpatak 
eta igitai lantzak. 
Ez dau herrik herriren aurka ezpatarik jasoko, 
ez dira gudurako barriro trebatuko. 
Zatoz, Jakoben herri, 
gabilzan Jaunaren argitan. 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Zelan aurkitzen gara, senideok, Abendu aldi 
barri honi hasiera emoterakoan? Gure inguruan 
ikusten doguzan arazoak handiegiak dirala-ta, 
agintariak ustelkerian dagozala-ta, guk ezer gi-
txi egin geikela-ta… etsipenean aurkitzen gara? 
Abendualdia gure itxaropena biztera jatorkun 
aldia dogu; merezi dauala aurrera begiratzeak 
eta zintzo jokatzeak esango deuskun aldia dogu. 
Eta horretarako irudi-eredu esanguratsuak ja-
rriko deuskuz: Profetea, Maria, Joan Bateatzai-
lea… Ez deiogun uko egin Jainkoaren graziazko 
aldi honi. Abestu daigun gogotsu. 
 
Sarrera-abestia 
Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Zatoz Jauna! Nausi bait da dirua: 
  jendea maiz dauka zapaldua. 
Entzun, Jauna, behartsuen oihua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
Zuzendariaren agurra 
† Egun baten etorri zan Jauna / egunen amaie-
ran etorriko dana / eta beti etorten dagoan 
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OTOITZA 
 

Aldi barria hasten dogu, Jauna, 
itxaropenera deitzen deuskun aldia. 
baina ikusten eta sufritzen doguzan arazoak 
(ustelkeriak eta gabeziak) 
hortxe dira, eta etsipenera garoez. 
 

Eta zeu ere hortxe zagoz, Jauna, 
guri hauspo emon guran, itxaropena, 
eta onak garaile urtengo dauala 
eta merezi dauala zintzo jokatzeak esaten. 
 

Hain beharrezko zaitut burruka honetan… 
Izan daitela nire garrasia: Zatoz, Jesus Jauna! 
 
Danek: 

Zatoz, Jesus Jauna! 
 
Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 

 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Ez dago aintzarik… 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

 
 
R/. Bagoaz pozik Jaunaren etxera. 
 
Ha poza nirea, esan eustenean: 
«Bagoaz Jaunaren etxera». 
Oraintxe gure oinak heldu dira, 
Jerusalem, zure atarira. R/. 
 
Leinuak, Jaunaren leinuak, hara igoten dira, 
Israelen lege danez, Jaunaren izena ospatzera. 
Han dago jarririk auzi-mahaia, 
Davideneko mahaia. R/. 
 
Eskatu egizuez Jerusalementzat bakerako diranak: 
«Nasai bizi beitez zu maite zaituenak». 
Izan bedi bakea zure harresietan, 
nasaitasuna zure jauregietan. R/. 
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—Abenduko aldi barri hau hasten dogunok itxa-
ropenaren mezulari izanaz, bihozbarritzeari 
ekin deiogun gizarte honi etorkizun itxaropen-
tsua emoteko, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Bigarren irakurgaia 
Geuretu daiguzan Apostoluaren berbok eta aldi eta uneak 
aztertuz, bilatu daigun zintzo jokatzea inor errudundu barik. 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 13, 11-14) 
 
Senideok: Ohartu zaiteze zein sasoitan bizi zareen. Izan ere, 
ordua da lotatik esnatzeko, sinisten hasibarri haretan baino 
hurrago dogu-eta orain gure salbamena. 
Badoa gaua, gainean dogu eguna; kendu dagiguzan, beraz, 
ilunpetako egintzak eta jantzi argitako armak. Gabilzan ja-
tor, egun-argiz lez: ez jan-edankerietan eta mozkorkerietan, 
ez lohikerietan eta neurribakokerietan, ez hasarre eta norge-
hiagokerian. Hartu egizue Jesu Kristo Jauna soineko, eta ez 
ibili grina txarrak asetu guran. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ezin geike gertakari guztien jabe egin, baina bai 
jarri geintekezala danetan Jainkoaren zerbi-
tzura: hauxe da Jesusen jarrerea. Egin deiogun 
harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 24, 37-44) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
*Noeren sasoian lez jazoko da Gizonaren Semea-
ren etorrerakoan ere. Uholde aurreko egunetan, 
jan-edanetan ebilen jentea, eta ezkondu egiten 
ziran gizon-emakumeak, Noe ontzian sartu zan 
eguneraino; eta ez ziran konturatu, uholdea 
etorri eta guztiak eroan zituan arte. Holan 
izango da Gizonaren Semearen etorrerakoan 
ere. Orduan, gizon bi izango dira soloan: bata 
hartu egingo dabe eta bestea itzi; emakume bi 
ibiliko dira errotarrian: bata hartu egingo dabe 
eta bestea itzi. 
Zagoze zuhur, ez dakizue-eta zein egunetan 
etorriko dan zuen Jauna. Hartu hau gogoan: 
etxeko nagusiak baleki gaueko zein ordutan eto-
rriko dan lapurra, zuhur egongo litzateke eta ez 
leuke bere etxea zulatzen itziko. Egon, bada, 
prest zuek ere, gitxien uste dozuen orduan eto-
rriko jatzue-eta Gizonaren Semea. 

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 
Oharra 
 
Kristauen ezaugarria da limosnea. Behartsuekaz ga-
gozala erakusten dogu bertan, eta baita ondasunei 


